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لبنات ال ،مفهومات تمثلتنمية عملية املعرفة. و املفهوم، فكرة تتمتع بالعمومية والدقة، تساعد في 

، يعني أننا نتبنى منظومة مفهوماتومن ثم فإن تبني مفهوم ما، أو جملة  عرفي.منموذج ألي  األساسية

 كبيرة في مجال البحث والتطبيق. امتكاملة من األفكار، تسبب تحيزات في املنهج، وتنتج آثار  

ذلك  ت املنهجية التي تعرفها العلوم االجتماعية واإلنسانية.شكل من أهم امل ،فهوماتاملة مشكللذا تعد 

واضحة ومحددة يصعب أن نصل إلى وصف  مفهومات، فمن دون فهوماتأن بداية العلوم هي تشكيل امل

 فهوماتشغلت قضايا بناء امل وقد .اويضيف جديد   اصحيح، أو تحليل يعتمد عليه، أو نقد يحقق تراكم  

في  ا، وخصوص  اوحضاري   امعرفي   ااقشات العلوم االجتماعية واإلنسانية، حتى صارت هم  في من اكبير   احيز  

عندما تستخدم  ،اتعقيد  ة شكلاملوتزداد هذه  بالتبعية الفكرية للغرب األوروبي. ابتليتاملجتمعات التي 

ومناهجها  ،لتبعية للحضارة الغربيةل الشن الحروب وتقنين العنف ضد اآلخرين، تعزيز   فهوماتبعض امل

 .ها ورؤيتها للكون واإلنسانمفهوماتو 

، التي تشكل صورتهم جاهزةالغربية ال فهوماتبترسانة من املاليوم والعرب واملسلمون يواجهون 

وكيفيات التعامل معهم. فاإلسلم، والغرب، والحداثة، والليبرالية، والعنف، والدين، وغيرها من 

 مشروعاتواضحة بذاتها جامعة مانعة، ال  بل هي  هوماتمف، ليست وقائع موحدة، وال فهوماتامل

لسياسات، وتمثيلت لآلخر، تستخدم بغرض التعامل معه وإخضاعه والسيطرة عليه في أحايين كثيرة، وهي 

  لذلك قابلة بل واجبة التفكيك والنقض ممن يواجهون تبعات استخدامها وآالم نتائجها املعنوية واملادية.

التي يستخدمها الغرب املعاصر للترويج ألسطورة العنف  فهومات" من أهم املويعد مفهوم "الدين

الديني للمسلمين، ذلك العنف غير العقلني، الذي يجب أن يواجه بقوة وبحسم ملنع شرورهم عن العاملين 

 وإدخالهم عالم الحداثة الغربية ولو بالقوة. وهو األمر الذي يستدعي ضرورة الدراسة املتأنية للعنف،

  أنواع معينة منها فقط. توليس؛ عنيفة ومميتةكلها من األنواع  األيديولوجيات واملمارسات وكيف تصبح

 دون نظيرتها العلمانية بالنزوع نحو العنفمن ل توجد طريقة متسقة لوسم األيديولوجيات الدينية ف

إن أي مقاربة لذلك، ف .ةكثير  فالبشر يقتلون من أجل أسباب -كما يقول مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا-

وامللبسات التي تتحول بها العقائد  متغيراتلل (العملي)بد أن تبدأ بالتحقيق اإلمبريقي  وافية لهذه املشكلة ال

واملمارسات، كالجهاد، واليد الخفية للسوق، وتقديم القربان املقدس للمسيح، ودور الواليات املتحدة 

 نفسه املسألة هنا ليست أن علينا أن نولي العنف العلماني االنتباهف العنف. منفي العالم  امحرر  بوصفها 

 
 

 ابين العنف العلماني والعنف الديني ليس مفيد   الذي نوليه للعنف الديني؛ إن املسألة هي أن التمييز أصل

  .1اعلى اإلطلق، بل هو مضلل وخادع، وينبغي تجنبه تمام  

طورة أن الدين يسبب العنف التي هي واحدة من أكثر ولهذا يعالج الكتاب، الذي بين أيدينا، أس

، من خلل تفكيكه ملفهوم الدين في الحضارة الغربية الحديثة، عبر 2في الثقافة الغربية ااألساطير انتشار  

متداخل  ،السؤال عن ماهية الدين ووظيفتهأن إلى  ا. ونظر  وبعدها تتبع سيرة املفهوم قبل الحداثة الغربية

                                                           
 .87 ص الكتاب 1
 23الكتاب، ص 2
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د على مفهوم ميعت ،بناء عوالم الحداثة والدولة القومية والعلمانيةن إ ثم ،الدولة وطبيعتها مع السؤال عن

فإن املؤلف يحاول تفكيك تلك الدين الذي اخترعه الغرب في رحلة نهوضه وخروجه من عصوره الوسطى. 

في القومية وكيف تكونت الدولة  ،كيف بنى الغرب رؤيته للديناألسطورة من خلل مقاربة السؤال عن: 

 ، وما هي الفوائد العائدة عليه من تثبيت تلك األسطورة؟أثناء ذلك

الشرق  فيمن الخطاب األكاديمي الجديد حول الدين والعلمانية  اجزء  الذي يعد - يعتمد الكتابو 

في تطوير رؤيته ألسطورة العنف الديني على تطورات  -كلها يساءل مسلمات الحداثة الغربيةو  ،والغرب

كل منها يوسع مجال دراسة تلك األسطورة، ويعمق  في حقل دراسات علقة الدين بالعنف، متنوعة مستمرة

 ،تلك األسطورةل هدحض وهو يعتمد في .فهمنا للتصور الحقيقي لها في عدد من التخصصات وحقول البحث

من أعلى ة من العنف املحاججة بأن األيديولوجيات واملؤسسات العلمانية يمكن أن تكون ذات درج علىال 

   .3في عاملنا تأسيس ثنائية الديني والعلماني جرى : كيف ـتلك الدينية، وإنما بالتفحص الدقيق ل

 العنف يشجع علىوال هو محاولة إلثبات أن الدين  ،عن الدين ضد تهمة العنف اليس الكتاب دفاع  و 

دتالسياسية التي  متغيراتلل، لكنه تحليل معمق ال أم ِّ
التي أنتجت  4في الغرب "الدين" خللها مقولةمن  ُحد 

من الشرعية األيديولوجية للدولة  اجزء  ها وصفبالفكرة القائلة، بأن الدين له ميل خاص نحو العنف، 

. ومؤلف هذا الكتاب هو البروفسير وليام 5اوخارجي   االقومية الغربية، وأحد أدواتها لفرض هيمنتها داخلي  

 العاملية الكاثوليكية مركز ومدير االقتصادية، واألخلق اللهوت السياس ي، ت.كافانو، املتخصص في علم

 مجلة في مشارك الواليات املتحدة، واملحرر في دي بول.  جامعة في الثقافات بين واللهوت

ModernTheologyواملقاالت، . ويعد من أهم الدارسين ملسألة الدين والعنف، ومؤلف لعدد من الكتب 

 ومنها: التعذيب .العربية اوالبولندية والنرويجية وأخير   واإلسبانية الفرنسية عشر لغات منها: إلى التي ترجمت

 اللهوت لعلم دليل بلكويل .االحتكاري  املسيح، الخيال وجسد والسياسة اللهوت: واالفخارستيا

 املستشفى املعاصر، السياس ي اللهوت الكرس ي، في املسيحية، هجرات والرغبة السياس ي، االقتصاد

 والوثنية، العلمانية عن تأليف كتاب على احالي   وهو يعمل. جريح. بعالم الكنيسة ارتباط: امليداني

 واالستهلكية بالوطنية امسحور   -مستاء أنه املفترض- الغربي املجتمع هاب يظل التي قائالطر  واستكشاف

  6.املشاهير وطوائف

الدين"، املنشورة في دورية معهد كيلوج للدراسات الدولية في وهذا الكتاب، هو تطوير ملقالته "عنف 

 ، خللهاصفحة, يأخذنا املؤلفتقارب أربعمئة  ،أربعة فصول و مقدمة  يتألف منوهو  .2004نوتردام، عام 

لتجعل  ،, وتكرارها, والتشديد عليها, وتعميقهاترسخ أسطورة العنف الدينيأسباب  الكتشافطويلة  ةفي رحل

  .، في مرمى عنف الدولة العلمانية الغربيةاتحديد   الغربي، واإلسلم العالم غير

                                                           
 .7 ص الكتاب 3
 .10ص 4
 .93ص 5
6 cavanaugh.aspx-studies/faculty/Pages/william-https://las.depaul.edu/academics/catholic 
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 الفكرة الرئيسة للكتاب

نقطة انطلق الكتاب الرئيسة التي تدور حولها فكرته املركزية، هي أن التعامل الجوهراني مع الدين 

، فهي هر استعماالتوتغيي يحجب عنا الطريقة التي انخرطت فيها السلطة في انزياح دالالت مفهوم كالدين

أو تشوه التغيرات التي ترتب العالم وفقها. فالتحوالت الكبرى في املصطلحات واملمارسات، قد  ىتتعام

بها توزيع السلطة والقوة، ويقع مفهوم الدين في علقته بالعنف  جري يترافقت مع تغيرات في الطريقة التي 

 .7في قلب تلك التحوالت

العنف  ويؤدي استثناء، تمييز مصطنع بين العنف الديني والعلماني، فقد نتج عن تأسيس الغربيين 

إلى خلق أسطورة العنف  -عنف الدولة القومية بمختلف أيديولوجياتها- العلماني من الفحص األخلقي

وآثار في التعامل مع املتدينين داخل حدود الدولة العلمانية الحديثة، وخارجها  نتائجالديني، وما تحمله من 

 حيث يوجد أعداؤها الحقيقيين أو املفترضين. 

غوهو األمر الذي  العنف املادي للعلمانية، أو على األقل تجاهله. ومن ثم يتصدى املؤلف،  -اتمام  - سو 

قة الدين بالعنف، ويحاول أن يجعلنا نستعيد طوال فصول كتابه لدحض تلك الفكرة الزائفة عن عل

من الصرامة النقدية نفسها للدرجة جميعها صورة مشهد العنف الكاملة، من خلل إخضاع أنواع العنف 

يتطلب رؤية أخلقية نقية، ال  ،ن فهم العنف في عاملناأ اوالتفحص األخلقي التي يخضع لها الدين، مؤكد  

 .8اطائنا أيض  ، بل ألخحسبفألخطاء اآلخرين 

 

 ما هي أسطورة العنف الديني؟

ن الدين بما هو سمة عابرة للثقافة والتاريخ للحياة إتقول هي الفكرة التي  ،أسطورة العنف الديني

  ،كالسياسة واالقتصاد :"العلمانية" عن السمات امختلف جوهري   ،اإلنسانية
 

ا ألنه يحمل ميل  اوخطر   خاص 

هكذا تظهر الدولة و  كبحه ومنعه من الوصول إلى السلطة العامة. بد من نحو العنف، ومن ثم فل

طبيعية متوافقة مع الحقيقة الكونية العابرة للزمن حول األخطار املتأصلة في طبيعة ها وصفب ،العلمانية

 .9الدين

 ا)عملية(، وإنما هي بناء أيديولوجي يشرعن أنواع   وتلك األسطورة، ليست قائمة على حقائق إمبريقية

ا ان الدين يمتلك نزوع  إعينة من السلطة، فمقولة م   خاص 
 
محددة ملستهلكيها في  انحو العنف تخدم أهداف

املستوى املحلي، تساعد في تهميش أنواع معينة من الخطابات املوصوفة بالدينية، بينما تعزز  فيالغرب. ف

مستوى السياسة  فيسامية الدين. وفي الوقت نفسه الفكرة القائلة بأن وحدة الدولة القومية تحمينا من انق

في العالم  اسياساتها في العالم غير الغربي، خصوص  وتسويغ الخارجية، تساعد في تعزيز املواقف الغربية 

                                                           
 .129ص الكتاب 7
 .367ص الكتاب 8
 .7ص الكتاب 9
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اإلسلمي الذي يقع جوهر الخلف بينه وبين الغرب في رفضه العنيد إلقصاء الشعور الديني من املجال 

 . 10السياس ي

فالقصة  في املجتمعات الغربية. االدعاءلقوة هذا  ا، ولكن أيض  فحسب الزيفه الأسطورة وهي، كذلك، 

تغدو أسطورة حين تصبح غير قابلة للمساءلة، ويصبح من الصعب على املرء التفكير خارج إطار البراديغم 

ات املجتمعف صناعة الحقائق االجتماعية ملوافقتها وعلى مقاسها. تجري و الذي تؤسسه األسطورة وتعكسه، 

 .11لجعل املقوالت التي تعمل بها األسطورة تبدو بدهية وحتمية ،بهذه الطريقة ةمؤسس بية،الغر 

كونية وال زمنية ها وصفبقتة و تؤسس مجموعة من املقوالت العرضية وامل ،أسطورة العنف الدينيف

جزء من  ،ببساطة ،هيو   .12بينما هي في الحقيقة من اختراع الغرب الحديث -الديني والعلماني- وطبيعية

  .13ي للمجتمعات الغربيةفهوماتالجهاز امل

 

 حقيقة السطورة

ال تحدد  فهي كلور املجتمعات الغربية.و جزء مهم من فل ، هيأسطورة العنف الديني يؤكد املؤلفأن

إنها قصة الخلص من الخطر  ترتيبات معينة للسلطة في الغرب الحديث. تشرعنحقائق العالم كما هي، بل 

تشرعن توجيه والء املواطنين للدولة القومية وتؤمن احتكارها للعنف  فهيق الدولة القومية، القاتل عبر خل

الذي يهدد النظام  اوخارجي   اداخلي   ؛لعدواخر و وتساعد في تحديد اآل  ،تشرعن ترسانتنا الحربيةو  املشروع.

 .14ويؤدي دور الشرير املطلوب لتقوم الدولة القومية بحمايتنا منه ،االجتماعي

 

 أسطورة مفيدة

في تاريخ الغرب الحديث،  افصول كتابه أن أسطورة العنف الديني أسطورة مفيدة جد   فييبين املؤلف 

عد   همةمتقدم ملستهلكيها الكثر في الغرب خدمة فهي 
ُ
للنقسام الديني عبر الوطنية  اجيد   اعلج   ألنها ت

 
 

تهميش  -في الداخل- يمكن للدولة، ألسطورة. فمن خلل تلك ا15من مقولة الديني اآمن   القومية. وبديل

الخطابات واملمارسات املوصوفة بالدينية، وبخاصة تلك املرتبطة بالكنائس املسيحية، أو باملجموعات 

 في تدعيم االلتزام بنظام علماني اجتماعي تضمنه الدولة القومية. تساهمو  املسلمة داخل أوروبا.

تصوير األنظمة االجتماعية غير الغربية وغير العلمانية  مستوى السياسة الخارجية، تساهم في فيو

 
 
ال عقلنية تنزع إلى العنف، وبذلك تساعد في خلق نقطة عمياء في التفكير الغربي حول مدى تورط  أنظمة

                                                           
 .292-291 ص 10
 .12-11ص 11
 .11ص 12
 .292ص 13
 .361ص 14
 .20ص 15
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الغربيين في العنف؛ وهكذا يصبح من غير الضروري أن نتفحص تاريخ علقتنا بالعالم غير الغربي، ألن 

"الغضب" ضد الغرب تكمن في البواعث العنيفة للدين الذي فشل الفاعلون غير ـلالجذور الحقيقية 

بد من  العنف الديني ضد الفاعلين الدينيين؛ إذ ال تسويغمفيدة في  وهي العلمانيين في كبحه ولجم زمامه.

بيين غير الغر تغدي الوهم القائل بأن على الغربيين مشاركة و  مواجهة عنفهم اللعقلني بعنف عقلني.

نعمة العلمانية، ولكن وإن لم يكونوا عقلنيين بما فيه الكفاية ومنفتحين لإلقناع، فإننا سنكون مجبرين 

 .16مع األسف على قصفهم ليصبحوا كذلك

التاريخية الحقيقية للبحث عن إجابة سؤال: ملاذا ث حوادالتستعمل األسطورة كذلك، لللتفاف على و 

يكرهوننا؟ وحصرها في األساس الديني اللعقلني واملرض ي لألنظمة االجتماعية. وكيف يستعمل هذا املنطق 

التدخلت العسكرية الغربية في العالم اإلسلمي، فإذا كنا نتعامل مع أنظمة اجتماعية عنيفة،  سويغلت

فليس ثمة أمل في التفاهم العقلني معها، وال بد من أن نكون مستعدين الستعمال  والعقلنية بطبيعتها،

ق الناعمة أو العنيفة، هو أن نتمكن نشر نعمة األنظمة ائالقوة العسكرية. فاألمل الوحيد، سواء بالطر 

 .17االجتماعية الليبرالية في العالم اإلسلمي

إشكالية بصورة جوهرية ألنها ها وصفبلخصوص، ولهذا، ينظر إلى املجتمعات املسلمة، على وجه ا

وغير طبيعي ألنه يخلط  اغريب   ادين  ه وصفبإلسلم إلى ابين الديني والعلماني. وينظر  لئماملتفتقر إلى التمييز 

السياسة بالدين. ومن ثم يمكن تفسير الصدام بين الغربيين والحكومات والثقافات اإلسلمية من ناحية 

 للثقافات اإلسلمية. الطبيعة املرضية 

 

 ملاذا تنتشر السطورة؟

تستعمل لشرعنة  -بينما تنزع الشرعية عن بعض أنواع العنف- سائدة ألنها ،أسطورة العنف الديني

الحجة القائلة بأن الدين يسبب و  أنواع أخرى من العنف؛ العنف املمارس باسم العلمانية واملثل الغربية.

لم تتعلم بعد أن  التي -اأشكال الثقافة غير الغربية، املسلمة خصوص  العنف تصادق على االنقسام بين 

تتسم باإلطلقية واالنقسامية واللعقلنية، والثقافة الغربية املتواضعة في ، و تخصخص شؤون اإليمان

  سعيها للحقيقة والوحدة والعقلنية.

لشرعنة استعمال العنف ن يستعمل أهذا االنقسام ورؤية العالم من منظور صراع الحضارات يمكن 

   .18ضد أولئك الذين يستحيل التفاهم العقلني معهم وفق مصطلحاتنا ومعاييرنا

ا إلى ا االفكرة القائلة بأن الدين يمتلك نزوع  و   خاص 
 
 في محددة ملستهلكيها في الغرب. العنف تخدم أهداف

ت املوصوفة بالدينية، بينما مستوى السياسات املحلية، فهي تساعد في تهميش أنواع معينة من الخطابا

مستوى  فيو ن انقسامية الدين.موحدة الدولة القومية تحمينا  نإتعزز في الوقت نفسه الفكرة القائلة 

                                                           
 .361-360ص  16
 .21ص 17
 .26-25ص 18
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سياساتها في العالم وتسويغ تساعد أسطورة العنف الديني في تعزيز املواقف الغربية  ،السياسة الخارجية

ي يقع جوهر الخلف بينه وبين الغرب في رفضه العنيد إلقصاء في العالم اإلسلمي الذ اغير الغربي، خصوص  

جية التي تدعم الثنائية بين الغرب والعقلني ر السياسة الخا سويغتو   .19الشعور الديني من املجال السياس ي

فاملفهوم الغربي   .20واملحب للسلم من جهة، والثقافات غير الغربية اللعقلنية والعنيفة بخاصة اإلسلم

 ن، قدم فوائد عدة للمستعمرين في تحقيق أهداف وأغراض معينة لهم. للدي

 تفكيك السطورة
من خلل بحثه عن جذور أسطورة العنف الديني في التاريخ األوروبي، وعبر مناقشة كتابات رواد البحث 

في مسألة الدين  اأكثر األصوات تأثير   ون مثلفي علقة الدين بالعنف من مفكري الغرب البارزين الذين ي

 ،وعلم االجتماع ،الدراسات الدينية :تلفة من الحقول العلمية تشملخمجموعة م ون مثليو  هناك، والعنف

عابرة للتاريخ والثقافة حول مسألة العنف  احجج   ون قدمالذين يواللهوت  ،والعلوم السياسية ،والتاريخ

  .21الديني

 خاصةبو  ،هاضمن املندرجة املقوالت الكثيرة اقشةومن وزيفها األسطورة حقيقة املؤلف بيان يحاول 

 عن البحث إلى تحتاج وطبيعية صارمة مقوالت امهوصفب والسياسة، والدين والعلماني، الديني :مقولتي

 العلقة بين الدين والعنف، حتى يبين لنا كيف صنعت األسطورة.وكيف تشكلت  .22جذورها

 

 الدين جوهر عابر للتاريخ  -1

تقوم على فكرة  كلها في تعريته لألسطورة، من كون املزاعم املختلفة حول العنف الدينيينطلق املؤلف، 

على األقل منفصل ومتمايز عن  اعبر الزمان والجغرافيا، وأنه نظري  ذاته أن الدين يحافظ على الجوهر 

الخبراء في مجال الوقائع العلمانية، أي املؤسسات السياسية على سبيل املثال. وهو يؤكد عبر تحليل كتابات 

عن السياسة، فلكل  االدين والعنف أنه "ال وجود لهذا "الدين" العابر للتاريخ والثقافة، واملنفصل جوهري  

في أي سياق من السياقات، أمر يعتمد على الترتيبات أو ال يعد  من الدين  اجزء   ُيعد  دين تاريخه، وما 

 ة الليبرالية الحديثة كما تطورت في الغرب. املختلفة للسلطة والقوة املتعلقة بالدولة القومي

سسفقد 
ُ
  اوشخصي   اشأنا داخلي  و للتاريخ  اعابر   اأمر  ه عد  ب، ادين  بوصفه للدين املسيحي  أ

 
 منفصل

هم في فصل والء الفرد املسيحي للرب عن والئه في ابطبيعته عن الشأن العام والعقلنية العلمانية؛ حتى يس

 . 23القوميةالحيز العام للدولة 

ومن ثم ينبغي أن يقص ى من املجال العام،  لعنفإلى ا اومن هنا برزت الفكرة القائلة بأن للدين نزوع  

في أحد أشكال التأسيس الجوهراني للدين. من أجل فصل العنف الديني عن العنف العلماني بوصفه 

                                                           
 .292-291ص  19
 .292ص  20
 .27ص 21
 .14ص 22
 .16ص 23
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في سياق معين هو  مسألة مرهونة  ادين   د  يعوما ال  ادين   د  يعفما  .الغرب الحديث وفي السياق االستعماري 

  .24معينين بمن يملك القوة والسلطة لتعريف الدين في مكان وزمان

 الدين مفهوم عابر للثقافة -2

. واستعرض تاريخ ابتكار "الدين"ـمن خلل استعراض التاريخ القديم والوسيط للمصطلح القروسطي ل

استعارته أو ت جر للثقافة، وإنما  اعابر   ان ليس مفهوم  املفهوم  في الغرب الحديث،  ُيظهر املؤلف أن الدي

ا مالعلماني -فرضه من الغربيين على بقية العالم في أثناء املرحلة االستعمارية. وُيظهر بأن التقسيم الديني

بأن ما يمكن  املناقشةيزال قضية جدلية وخلفية بدرجة كبيرة حتى في الغرب الحديث. ويستخلص بعد 

 من ممارسات.  اتشريعه والترخيص له قانوني   جري ييعتمد على ما  اأو علماني   اديني  ه عد  

عد، بينما لم اتأسيس املسيحية دين   جرى فقد 
ُ
، وهو أمر ساعد في ضمان أن يبقى والء االقومية دين   ت

 
 

ة من الشرعية األيديولوجي اجزء  ه وصفبمن الدين املسيحي  املسيحيين العمومي للدولة القومية، بدال

 فتراضباالعلماني، لتهميش نوع خاص من املمارسات  -استعمل التقسيم الدينيو للدولة القومية الغربية. 

من املجال الخاص( إلخلء  ا)جعلها جزء   أن طبيعتها غير عقلنية وعنيفة بالقوة، ومن ثم ينبغي خصخصتها

لسلطة والسوق عنفه الخاص ا نشاطلأكثر "عقلنية" وسلمية للدولة والسوق. ذلك أن  نشاطلاملجال 

قتة في و م خطأ ترتيبات السلطة العارضة وامليتعم . ولهذا ال يمكننا25الذي تحجبه أسطورة العنف الديني

 .26للوجود اإلنساني بأسره ثقافية وجعلها سمة ،الغرب الحديث على العالم

 

 تأسيس شرعية الدولة عبر شيطنة الدين

كما - إلنتاج العنف اأصلي   ا"الدين" بوصفه يمتلك نزوع  ـوالتاريخ لالسعي لتعيين مفهوم عابر للثقافة 

هو أحد األساطير املؤسسة لشرعية الدولة القومية الليبرالية في املجتمعات الغربية، وتساعد  -يقول املؤلف

ة لتعصب هو املقابل للذات العقلنية الحريصإلى اتأسيس فكرة اآلخر الديني ثم تهميشه، فيصبح امليل  في

على السلم والعلمانية، واستعمال تلك األسطورة في السياسات الداخلية إلضفاء الشرعية على تهميش 

"الدينية" في الوقت الذي تصادق فيه على احتكار الدولة ـمن الجماعات واملمارسات املوصوفة ب أنواع معينة

جية تستخدم تلك األسطورة مستوى السياسة الخار  فيو ة والقتل.يالقومية الستعداد مواطنيها للتضح

فهم لم يتعلموا  ،لقولبة األنظمة االجتماعية غير العلمانية، باألخص املجتمعات املسلمة، في قالب "الشرير"

أما  بعد ضرورة نزع اآلثار الخطرة للدين من الحيز السياس ي، ومن ثم فإن عنفهم غير عقلني ومتعصب.

                                                           
 .92-91ص 24
 .17ص 25
 .26ص 26
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إننا نجد  م، وهو مع األسف عنف ضروري الحتواء عنفهم.عنفنا العلماني فهو عنف عقلني، يسعى للسل 

 .27أنفسنا مجبرين على تفجيرهم ليصبحوا ديمقراطيين ليبراليين

 تعلمنا الدرس ولم يتعلمه املسلمون  -3

، عند الحديث عن العنف الديني، فقد أظهرت اتبدو الحروب الدينية أحد أبرز األمثلة التاريخية حضور  

في الدين العمومي، وأصبح الحل صعود الدولة الحديثة. وهذه القصة، لها أهمية للغرب الخطر الكامن 

تأسيسية للغرب العلماني، ألنها تشرح بدايات تشكل طريقة الحياة العلمانية ونظامها في الحكم، إنها 

م )العنف الديني(، وتقد عد خلص الغرب من الخطر القاتلأسطورة الخلق الخاصة بالحداثة، وهي تحمل بُ 

 . 28أدلة مهمة تخدم أسطورة العنف الديني

من خلل هذه الرؤية للحروب الدينية في أوروبا، يفند املؤلف، دعوى الغرب الحديث، إنه تعلم درس 

 الحكمة من الحروب الدينية، بينما لم يتعلم املسلمون هذا الدرس. ما يساعد في تعزيز الثنائية بين عنفهم

معظمهم  ن و ن الغربيو . فاملفكر 29لوحدةلني، وعنفنا املتواضع والساعي اإلطلقي واالنقسامي واللعقل

بين الكاثوليك والبروتستانت، بسبب االعتقادات  اصراع  ها وصفبلحروب الدينية في أوروبا ا ينظرون إلى

 -كما يرى املؤلف- الدينية، وأن املخرج منها كان صعود الدولة العلمانية الحديثة. وهي فكرة غير معقولة

عن  اناجم  ه وصفبيمكن تفسيره معظمه فالعنف الذي استمر من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر 

 مقاومة النخب املحلية ملحاولة امللوك واألباطرة مركزة السلطة. 

القرنين السادس  يموقعها في شرعنة الدولة الحديثة فو  ،قصة الحروب الدينية ه،من خلل فحصو 

تناول بعض األعمال التاريخية املهمة التي أنجزت حول تلك الحقبة في  عبر ،السابع عشر في أوروباعشر  و 

هشاشة  ىمداملؤلف ظهر يُ  ،وتقديم خلصات وتحليلت لبعض أبرز األعمال عن تلك الحقبة ،تطور أوروبا

 .30ن من هذه الروايةو الرواية التاريخية التي يعتمدها املستفيد

حول الدين. واملؤلف هنا ال يدافع عن  الكانت تدور حول السياسة  -ا تبين الوقائعكم- فتلك الحروب

ن الكنيسة كانت بريئة. وإنما الفكرة هي أن انتقال إفكرة أن الدولة هي من تسببت بالحروب، في حين 

ا السلطة من الكنيسة إلى الدولة لم يكن هو الحل. لقد كانت الكنيسة متورطة بعمق في العنف، ألنه

كمية وفيرة من  امن مشروع بناء الدولة ومندمجة فيه. لكن هناك أيض   اجزء   ةمتزايد صورةبأصبحت 

الدالئل التاريخية تبعث الشك في أن ظهور الدولة الحديثة قد أنقذ أوروبا من عنف الدين، فصعود الدولة 

، ولكن صعود الدولة قد ترافق مع انزياح في القيمة التي يقاتل اعن أوروبا أكثر سلم   االحديثة لم يكن إعلن  

 البشر ويموتون من أجلها. 

                                                           
 .8ص 27
 .193ص 28
 .292-291 ص 29
 .194 -193ص  30
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تاريخ موضوعي، بل هي ملزم أيديولوجي للتغيرات  حضمن قصة الحروب الدينية ليست أويؤكد املؤلف 

 . 31اشئةفي ترتيبات السلطة في أوروبا، وبخاصة انتقال الوالء واالستعداد للتضحية إلى الدولة الن

فلم يكن االنتقال التدريجي للوالء من الكنيسة العاملية إلى الدولة القومية نهاية للعنف في أوروبا، بل 

من الكنيسة إلى الدولة من خلل التأسيس ملثال املوت في سبيل الوطن. ولذلك فإن  "هجرة للمقدس"

الفكرة القائلة بأن الدولة الليبرالية قد حلت مشكلة الحروب الدينية، هي فكرة صعبة التصديق، أكثر من 

لدولة الليبرالية الفكرة القائلة بأن الدولة املطلقة قد فعلت ذلك، وذلك راجع إلى الحقيقة التاريخية بأن ا

لم تتحقق إال بعد ذلك بكثير. وإذا كان املقصود بالليبرالية في هذه الحال هو علمنة الحكم، فإن ما حصل 

تقديس الدولة  جرى ؛ فقد افي أوروبا، عندما أوشكت الحروب الدينية على االنتهاء هو العكس من ذلك تمام  

 .32رفي القرنين السادس عشر والسابع عش ةمتزايد صورةب

كانت مفيدة في تعزيز شكل الحكم العلماني  -مثل أسطورة العنف الديني- إن أسطورة الحروب الدينية

للسلم. فالسلم واالزدهار، ال يمكن أن يتحقق إال بالفصل الدقيق للبواعث  اصانع  ه وصفبالغربي 

 .33الدولة الليبراليةوالدوافع الدينية الخطرة للدين عن الشؤون الدنيوية كالسياسة، وهو ما فعلته 

وأسطورة الحرب الدينية، هي في النهاية أمر ال يصدق، أي إنها خاطئة؛ فثمة نسبة كبيرة من العنف في 

أعضاء من كنائس مختلفة قد تحالفوا غير مرة. ومن و تلك الحروب قد حدث بين أبناء الكنيسة الواحدة، 

الفكرة القائلة بأن و ، واالقتصادية واالجتماعيةاملستحيل فصل الدوافع الدينية عن األسباب السياسية 

من األدلة التي تشير إلى أن بناء الدولة كانت ربما هي  امجيء الدولة كان الحل ألزمة العنف، يتجاهل عدد  

. ولهذه األسباب مجتمعة، فإن أسطورة الحروب الدينية، ال يمكنها الصمود أمام 34السبب األساس للعنف

 .35الحقائق التاريخية

 

 ابتكار مفهوم الدين

مقولة  أسستق التي ائاستكشفوا الطر  -كما يوضح املؤلف- الغربيين هناك عدد متزايد من العلماء

  الدين عبرها في أزمنة وأمكنة متعددة، مؤكدين أنه ليس ثمة جوهر للدين.

ليس  ،نفالدي لحقيقة واقعة موجودة في العالم. احيادي   اوصف   تتأسيسها، وليس جرى فالدين مقولة 

ا يزال محل خلف م -امفهوم  بوصفه - منتج حداثي وغربي، لكنه وهو .36له وجود مستقل عن األكاديمية

 .37كبير في الغرب الحديث

                                                           
 .20-18ص 31
 .279-278ص 32
 .288-287 ص 33
 .284-283ص 34
 .287ص 35
 .90ص 36
 .159ص 37
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 ،وتاريخ ابتكار مفهوم الدين في الغرب الحديث ،القديمة والوسيطة "ديني"من خلل تناول لفظة و 

جلبه أو فرضه من  جرى للثقافة، وإنما هو مفهوم  اأن الدين ليس مفهوم عابر   يحاول املؤلف أن يظهر

علماني حتى في الغرب -خلل الحقبة االستعمارية، والتقسيم دينيمعظمها الغربيين على بلدان العالم 

 جري تد على املمارسات التي مأمر يعت اأو علماني   اديني   يعد  ا يزال محل خلف، ليتوصل إلى أن ما مالحديث 

  .38شرعنتها

في الثقافة اإلنسانية عبر الزمان  اثابت  ه وصفبلى أنه من الخطأ أن نتعامل مع الدين إينبه  فاملؤلف،

بدرجة كبيرة؛ فاللغات القديمة ال تمتلك مفردة  اواملكان. فتاريخ هذا املصطلح يجعل هذا االفتراض إشكالي  

، ال ينفي وال religionح الدينتحليل مصطلو . religion"39تعبر عما تعنيه املفردة اإلنكليزية الحديثة "دين 

. 40من املجتمع الحداثي ايثبت على اإلطلق األطروحة القائلة بأن مسيحية القرون الوسطى كانت أكثر عنف  

كجزء من تعقيدات علقات السلطة بالذوات في مسيحية  اق مختلفة تمام  ائفمصطلح الدين يعمل بطر 

 . 41العصور الوسطى

، في العصور الوسطى لتمييز رجال الدين املنخرطين في أنظمة religionفقد استعمل مصطلح الدين 

، كان الدين يعني أحد الفضائل ةثانوي صورةوبرهبانية عن رجال الدين التابعين للكنائس واألبرشيات. 

نظم السياق الخاص بالكنائس والنظام االجتماعي تالثانوية املندرجة في نظام معقد من املمارسات التي 

 حي. املسي

، أصبح مفهوم الدين يمتلك دالالت مختلفة واسعة. فقد أصبح الدين في الحداثة فجر الحداثةومع 

 
 
من املواقف  ابكونه نظام   ايشير إلى اسم جنس كلي، تندرج تحته األديان كأنواع، وأصبح كل دين معرف

عن  اجوهري   امتمايز  ه وصفب ، وأصبح ينظر إلى الديناشخصي   ا، ودافع  اجواني   ااالعتقادية، وبكونه شأن  

املساعي العلمانية كالسياسة واالقتصاد. فصعود مصطلح الدين، قد جعل مجال املسيحية هو الحياة 

 .42دون أن يكون لها أثر أو طريقة للتأثير في الشأن السياس يمن الداخلية الجوانية للفرد، 

تدور بين املقاربة الوضعية  أنها إلى املؤلف، يشير حول تعريف الدين ،املناقشات األكاديميةوبالنسبة إلى 

إلى وبالنسبة  .التي تنزع إلى حصر الدين في العقائد واملمارسات التي تدور حول ش يء يشبه اإلله أو املتعالي

فهذه  .هأو جوهر  هو محتوى االعتقاد الديني ،هذه املقاربة فإن ما يفرق الدين عن الظواهر العلمانية

، واملسلمين ،اعتقادات وممارسات املسيحيين :مثل ،لفكرة الغربية الشائعة عن الدينتقترب من ا ،املقاربة

 "األديان العاملية".  ومجموعة من ،والهندوس

- ليشمل األيديولوجيات واملمارسات ،هي املقاربة الوظيفية التي توسع تعريف الدين ،واملقاربة الثانية

، فهي ال تنظر إلى اأديان  بوصفها التعامل معها عادة  جري يالتي ال  -يديولوجيا السوق الحرةأكاملاركسية و 

                                                           
 .93-92ص 38
 .96-95ص 39
 .107ص 40
 .108ص 41
 .108 ص 42
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ملحتوى املذهبي أو األيديولوجي لهذه األيديولوجيات واملمارسات، وإنما تركز على الوظائف التي تمارسها في ا

  لتقديم بنية شاملة للمعنى في الحياة االجتماعية اليومية. ،سياقات متعددة

اشيبوصفه معه  نإلى التعامل الجوهراني مع الدين، وتتعامل  انتنزع يهماكلت املقاربتين على أن   ئ 
 

 منفصل

  ا، عابر  اأساسي   اعن العالم، ومكون  
 

للتعريف بحسب  للتاريخ وللثقافة، في الحياة االجتماعية اإلنسانية، قابل

  .43والعلماني محتواه أو وظيفته، إن استطعنا فقط أن نتفق حول معيار دقيق للتمييز بين الدين

 

 الديني والعلماني

 كثر ملءمةاأللم يتأسس نظرية عقلنية حول التوصيف  ،التمييز بين الديني والعلمانياملؤلف، أن  رى ي

حات العرضية في كيفية توزع السلطة بين اللحياة االجتماعية للبشر، وإنما تأسس نتيجة لبعض االنزي

تأسيس ذلك من خلل العنف، وليس  جرى وقد  الحداثة الغربية.السلطة املدنية والكنسية في بداية حقبة 

 .44ةالعقلني ناقشةوامل حاججةاملمن خلل 

العنف باسم الدولة القومية  د  يعفيما ، اديني   االعنف باسم األمة اإلسلمية عنف   د  يعملاذا وهو يتساءل، 

أن العنف باسم الواليات املتحدة مختلف  ار الناجمة عن اإلصرار علىر ؟ ما املكاسب واألضاركية علماني  ياألم

ا
 
  45عن العنف باسم اإلسلم؟ اأساسي   اختلف

خدم مصالح محددة ملستهلكيها في الغرب، فهي جزء من ياقتران الدين والعنف ن أ اويجيب، مؤكد  

ينبغي  اوخطر   اال عقلني   اويرية التي خلقت هوة بين الديني والعلماني وجعلت من األول دافع  نالسردية الت

 . 46األشكال العلمانية العقلنية من السلطة صلحةملإقصاؤه من الحيز العام 

فالتفرقة بين الديني والعلماني في الحقبة الحديثة، أدت وظيفة تسهيل انتقال الوالء العمومي للمواطن 

مه العلماني، ءوتو من املسيحية إلى الدولة القومية الناشئة. أما خارج الغرب، فقد كان ابتكار الدين،

مع محاوالت القوى االستعمارية والنخبة املحلية التحديثية لتهميش جوانب الثقافات غير الغربية  امترافق  

 .47وخلق فضاء عمومي لتسهيل عمل الدولة ومصالح السوق 

 فهوماتجهاز تشريع املمن خلل عدسة العلماني  -علينا أن نرى طبيعة العلقة بين التمييز الديني لذا،

هو مفهوم  -كما يستعمله املنظرون السابقون -مفهوم الدين ف. ومصالحها للدولة القومية الغربية الحديثة

علماني مع ابتكار ثنائيات الحيز الخاص  -تطور في الدولة الليبرالية الحديثة؛ فقد توافق ابتكار التمييز ديني

فق التمييز بين الديني والعلماني مع احتكار الدولة كما ترا والعام، والدين والسياسة، والكنيسة والدولة.

 جري يبد من أن  للعنف الداخلي ومع توسعها االستعماري. ولهذا فإن التمييز الذي يعتمده هؤالء ال

 ه في هذا السياق التاريخي.مناستجوابه والتحقيق 

                                                           
 .90-89ص  43
 .12ص 44
 .189ص  45
 .9ص 46
 .190 ص 47
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 دين الدولة القومية

وهو جزء من تاريخ السلطة الغربية،  مدخله، هوا كان ويشدد املؤلف، على أن هذا التعريف للدين، أي  

محايدة، بل قد يكون لها على األرجح وظيفة غير الفكرة القائلة بأن الدين يسبب العنف فكرة ما يجعل 

 .48أيديولوجية في تشريع أنواع معينة من املمارسات ونزع الشرعية عن أنواع أخرى 

 

 دين االستعمار

يد، ال يعكس ببساطة الواقع الجديد للغرب الحديث، بل قد يؤكد املؤلف، أن تعريف الدين الجد

لواقع اجتماعي جديد، بل إنها ساهمت في  اساهم في خلق هذا الواقع. فمقولة الدين لم تكن ببساطة وصف  

جلبه إلى الوجود وفي تدعيمه. وأصبح هو املعيار الذي يعرف الحداثة الغربية ويحددها من خلل التمييز 

هم في تدعيم معيارية اة املدنية والدين بعبارات لوك. فالتعريف العابر للتاريخ للدين سبين عمل الحكوم

الترتيبات الجديدة للسلطة وفي تحديد "العقل العادي أو الطبيعي". والعقل الطبيعي هو القادر على النفاذ 

على معظمهم ن و ملسلما- لم يفصلوا الدين عن السياسة نإلى الجوهر الداخلي الحق للدين. أما أولئك الذي

 .49وأقل عقلنية من أقرانهم الغربيين "الطبيعيين" افسينظر إليهم على أنهم أقل رقي   -سبيل املثال

في ظل غياب تأثيرات تحوالت القوة والسلطة.  ااختراع الدين، في السياق غير الغربي، لم يحدث تلقائي  و 

 يجري ما كان تقديم هذا املفهوم  ااألوروبي، وغالب   فقد ظهر مفهوم الدين خارج الغرب في السياق االستعمار

 . 50لخدمة املصالح االستعمارية

 

 أي دين؟

دون تعريف من ن محاوالت إسباغ صفات جوهرانية تاريخية أو ثقافية على الدين، أيؤكد املؤلف 

يصبح تارة، على الرغم من أن املفهوم يمثل مركز الحجة وموضوعها، ف ،ا، عموم  ألديانماهيته، وماهية ا

، ال يفيدنا في أي تفسير دون أي تمييز أو تفسير عما يفصلهمامن "الدين والتاريخ" وأخرى "الدين والثقافة، 

علمي لعلقته بالعنف. وحتى لو تمكن أحد الباحثين من تقديم تعريف متسق عابر للثقافة والتاريخ للدين 

أشياء كاملاركسية والقومية والرأسمالية، فإن هذا ليضم أشياء كاملسيحية والكونفوشية والبوذية ويستثني 

باالهتمام عن أسباب العنف. ومن املؤكد أن استثناء املاركسية، والقومية،  اجدير   الم يقل لنا شيئ  

                                                           
 92ص 48
 .133-132ص 49
 .134ص 50
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من البحث في العنف هو أمر في الحقيقة يهدف إلى خدمة أغراض أيديولوجية تشوه نتائج  اوالرأسمالية قبلي  

 .51اأي دراسة سلف  

 

 اذا بعد تفكيك السطورة؟وم

 صحيح أن املؤلف، 
 

يسهم في س -كما يقول بحق- كتابه ليقدمه لكن ،اسياسي   االهوتي   ال يملك بديل

سيحرر الدراسات العلمية عن العنف من تشوه مقوالت الديني و  ،تفكيك أسطورة العنف الديني

جتماعية في العالم اإلسلمي وفي الغرب ال والعلماني، ويساعدنا في رؤية أن اإلمكانات الرئيسة لألنظمة اال 

يساعدنا في النظر إلى ما وراء الصور النمطية سحصر في الخيار الصارم بين الثيوقراطية والعلمانية، و نت

سيشكك في مشروعية الحرب ضد هؤالء اآلخرين، وسيساعد و عن اآلخر غير العلماني والديني املتعصب، 

ملاذا يكرهوننا؟ وهو  بجدية حول سؤال: ناقشةاملم العقبات ليتمكنوا من من أه ةإزالة واحدفي ركيين ياألم

يات املتحدة مع الشرق األوسط في سبيل التركيز على قضية ال لن يتغاض ى عن تاريخ تعامل الو  مناقشة

 . 52التعصب الديني

 :ويحدد املؤلف، الفوائد التي نجنيها من تفكيك أسطورة العنف الديني في خمسة فوائد، هي

  العلماني. -حول العنف من السقوط في فخ التمييز الديني ،مبريقية القيمةاإل  تحرير األعمال -1
 

 وبدال

وهي تنزع على نحو - القول بأن ثمة طبيعة عابرة للتاريخ والثقافة للحياة اإلنسانية هي الدين ةمن محاول

يديولوجيات واملمارسات يمكن أن تتحول األ  وضعأي  ضمنسيصبح السؤال البحثي هو:  -إلى العنف خاص

حينها سيصبح من املمكن البحث في االستعماالت العنيفة و نحو تشجيع العنف؟ جميعها من األنواع 

ركا لنفسها يللقومية، والقربان املقدس املسيحي، واليد الخفية للسوق، واليوتوبيا املاركسية، ورؤية أم

لقبلية ما بين األيديولوجيات واملمارسات الدينية دون أن نقع أسرى للتفرقة املسبقة وامن محررة للعالم، 

كما لو أنه أمر ثابت في املجتمعات البشرية عبر  ،التخلي عن البحث الوهمي عن الدين جري وسي والعلمانية.

وسيصبح البحث عن الصلة بين الدين والعنف  ،عليةاالتاريخ والجغرافيا لحساب مقاربة تاريخية أكثر ف

 
 
تلفة من خي أصبحت بها مصطلحات الديني والعلماني تستعمل لشرعنة أنواع معن الكيفية الت ابحث

بها تحديد أنواع  جرى إضافة إلى البحث والتحقيق في الكيفية التي  ممارسات السلطة في العالم الحديث.

 ."العلماني"ـمعينة من املمارسات على أنها دينية بشرعنة أنواع من العنف املوصوف ب

مجموعة من الترتيبات االجتماعية ها وصفب ،قتة للعلمانية الغربيةو لطبيعة امليساعدنا في رؤية ا -2

 ها وصفبال  ،املحلية
 

 .ملشكلة الدين الكونية اكوني   حل

من إحدى العقبات التي تواجهه لفهم العالم غير الغربي؛ واإلسلمي على وجه  ،سيخلص الغرب -3

 .الخصوص

                                                           
 .165ص 51
 .22ص 52
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 .الفاعلين الدينيين دض ،ألعمال العسكريةا سويغ عنوالتسيساعد في نزع الشرعية  -4

 ةعمومي ناقشةملالتي تعوق خوضهم  املعوقاتعلى التخلص من أبرز  ،ركايعد املواطنين في أماسيس -5

 . 53ركية في الخارجيحول أسباب معاداة السياسات األم ةجدي

 

 خاتمة

 
 

هذه هي نقطة الضعف الكبيرة في الكتاب. لكن كتابه، جزء من  ،اسياسي   االهوتي   ال يملك املؤلف بديل

ن رؤية اآلخر متيار جديد في البحث العلمي، في الشمال والجنوب، يحاول التخفف من أعباء التحيز الناتجة 

في مرآة الذات، وكيف يمكن للبحث العلمي أن يخترق حائط املوضوعية الزائفة، والتحيز للذات، ويقدم 

دراسات تنتقد الذات، وتعري املمارسات غير األخلقية الستخدام العلم في مصلحة السياسة ومآربها 

 لها.مستوى األمة والعالم من حو  فينتائج وخيمة إلى الضيقة التي تؤدي 

مستوى النظرية والتطبيق، من خلل مناقشة  فيتاريخ مفهوم الدين، حاول مؤلف الكتاب أن يتتبع لقد 

 ويتوقف عند هذه اللحظات الحاسمة .ركا املهتمين بعلقة الدين بالعنفيدراسات أهم مفكري أوروبا وأم

من أطلقوها  ىلم يتوقعها حت اآثار   أسطورية وخرافية, وأنتجت اأبعاد   املفهوم التي أكسبتفي تاريخ أوروبا، 

. ألجلها تستعمل التي واألغراض األسطورة بنية إظهار وحاول . فجر الحداثة حتى يومنا هذاأنفسهم منذ 

 ،إلى األعداء احاجتهرغبة الدولة القومية في املقام األول و يتغذى على أن العنف الطافح في عاملنا،  امؤكد  

ن مثل هذه ، أا؛ في الداخل والخارج لتؤكد شرعيتها، وتحقق مآربها. مؤكد   وهمإلى التفريق بين نحن  تهاحاجو 

لم غير قابل للحياة بالنسبة ا، وهي كذلك تجعل العالغربيينالثنائيات تجعل العالم غير مفهوم بالنسبة إلى 

ه ق مقاومة هذائالتخلي عن أسطورة العنف الديني هو أحد طر  خارج الغرب، ولذلك فإن إلى كثيرين

 .54الثنائيات، وربما تحويل بعض األعداء إلى أصدقاء

وينبهنا إلى ضرورة تطوير دراسات تبحث في إظهار بنية األساطير التي تمأل حياتنا العربية، واألغراض التي 

خاصة في املجاالت السياسية والدينية التي تنعكس بظللها الكئيبة على واقعنا وبتستعمل ألجلها، 

 والثقافي، والبحث عن جذورها وتعريتها لتخليص مجتمعاتنا من آثارها السلبية الكثيرة.االجتماعي 

من املؤشرات  افهذا الكتاب، في عمق همومنا السياسية والفكرية اليوم في عاملنا العربي، ويعطينا كثير  

ا يعود إلى طريقة همة في تطوير البحث املعرفي العربي، من أهمها أن فشل مقوالت املفكرين يعود أول مامل

إن - أكثر تفسيرية للواقع ا، فتحديد املفهوم أمر رئيس ألي بحث جاد يطور نموذج  مفهوماتاستعمالهم لل

 .-استعرنا كلمات الراحل عبد الوهاب املسيري 

، تحرر رؤيتنا عن علقة الدين والدولة نفسه إن هذا الكتاب، يدعو إلى إنتاج دراسات على منهجه

 والعلمانية بالع
 

الديني املغلقة. دراسات تتعمق في قلب  للخروج من ثنائية العلماني/ نف، وترسم لنا سبل

                                                           
 .364-361ص 53
 .367ص 54
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كان أو  االظاهرة الدينية في مجتمعاتنا، وتساعدنا على النظر إلى ما وراء الصور النمطية عن اآلخر: ديني  

إلعلمية والعنف املنتشر . دراسات، تخبرنا عن حقيقة الحروب الفكرية وااكان أو مدني   ا، عسكري  اعلماني  

بقوة في مجتمعاتنا العربية بين األنظمة ومعارضاتها، ويعطينا الحقيقة في جوهر استراتيجيات كل منهما، 

  .تهاأو عدم مشروعي ومدى مشروعية حروبهم املتبادلة التي تنتج تعميق تخلفنا الراهن

حجة العنف الديني واإلرهاب  يغسو توفي  ،ما هي أسطورتنا نحن في تأسيس الدولةدراسات تخبرنا 

يختص  -باملعنى الدقيق للكلمة- تقليد علمي ؟ وتعطينا األمل في ظهور ما تفعله الدولة ومعارضاتها سويغلت

 .لتلك العلقةهم في فهم صحيح ومتوازن ا، يسبعلقة الدين والدولة بالعنففي حقل الدراسات املتعلقة 

سيمكننا من املعرفي، البدء صحيحة، فإن  ،فهوماتفي تعرية امل ومرافعته الكتاب،إذا كانت فكرة هذا 

لها، حتى نخرج من تيه املداخل  ةجديدمقاربة ، وصنع الدين والدولة بالعنفك بحقيقة علقات امساإل 

 اتنتج خطاب   مقاربة. ضبابيةالتي لم تزد هذه العلقات إال  ،املصلحيةاالقتصادية السياسية و  التبسيطية

خطاب االستبداد الديني أو العلماني أو البيروقراطي واألمني الذي يماهي بين املستبد والحاكم  قوض أركاني

النموذج، ويؤكد أن الرعايا ليس لهم الحق في أن يحكموا على ما هو عادل وحق، ألن ذلك يقع في نطاق 

واالقتصاد والثقافة، ولية الحاكم وحده، كما هللا في الدين واملعتقد، واملثقف العالم في السياسة ؤ مس

والخبير التقني في إدارة مؤسسات الدولة، والجنرال حامي الحمى وفيلسوف الحكمة وراعي االستقرار في 

 املؤسسات كلها. 

لهمنا أجوبة مقنعة لألجيال الجديدة، تجعل تجربة الحكم اإلسلمي األول، يتموضع تأن يمكن ، مقاربة

س ينبغي استعادته، إلى نموذج قدوة يمكن استلهامه، داخل نطاق التاريخ ال خارجه، ويتحول  من مثال مقد 

من خلل تحريك  كلهم فنخرج من إطار استغلل التجربة من املستبدين الطامعين في امتلك السلطة

 أدوات للستبداد.بوصفها الجماهير 

، و"القائد الضرورة"، اليوم "املهدي املنتظروشعوره املواطن العربي عقل نتج إجابات تنفي من ت مقاربة،

 و"املؤسسة العمود"، الذين يصلحون الكون، ،و"الجماعة الربانية" ،و"الحل الوحيد" ،"الرجل الوحيد"و

ويلغي خطاب "الرعية" ليحل محله خطاب "املواطن  وعي أسطوري مريض يرسخ االستبداد.إلى  ويدعون 

على حياة الناس التي تحكم سلوكهم، حل عرى القدرية والجبرية املسيطرة ناملستخلف املؤتمن"، فت

من أجل الشهادة  أو، وتقودهم إلى الرضا بالعبودية والتبعية والظلم، في سبيل االستقرار ولقمة العيش

 .أو التاريخية املحلقة في أفق التاريخ الربانية املعصومة والجنة والطاعة للقيادات

)بوجهيها  املقاربة السلطانية الفاسدة املستبدةمقاربة، تمهد لدخولنا إلى ساحات التنافس بقوة مع 

تأسيس  الحاكم واملعارض( التي حكمت تاريخنا السياس ي من صفين حتى اليوم وهزيمتها، حتى يمكننا

 اجتماع سياس ي جديد ألمتنا العربية.

كانت  ، تبدو خارج التحكم، ألنهااحائرون نعيش معركة تمتد قرون   -عربال- نناأ، يجب أن نعترف اوأخير  

والقيم  في األفكارمعركة في االتجاه الخاطئ. فاملشكلة التي تواجهنا ليست في االستبداد في حد ذاته، وإنما 



 
 18 

طة األساطير واألفكار والعنف. االتي تكرسه على أرض الواقع اليومي. فكما تدجن السلطات األفراد، بوس

 .اراد واملؤسسات مع  فاألفكار واألساطير تدجن هي أيضا بدورها املجتمعات واألف

 كافةفي تجلياتها  ،واألفكار واملعتقدات الدينية والقيم األخلقية فهوماتأصحبت مراجعة امللذا، 

إن لم - وبات من الضروري أن نعيد النظر في جزء كبير من الثورات العربية.ما بعد ضرورة ماسة في زمن 

 .خاصةببالواقع  ماتفهو املعامة، وفي علقة بالفكر العربي الحديث  -يكن كل

وكيف تاريخها، إلى واإلساءة  فهوماتملإلى ابحث معمق في تاريخ اإلساءة  إن أسطورة العنف الديني،

درس معرفي  ا، وهي أيض  واملصالح باملعتقدات بالخرافة،واختلطت الحقيقة  باألسطورة،اختلط التاريخ 

 عرب.نحن الحقيقي لنا 
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